
Referat af ordinær general forsamling i HADK den. 6.3.2016 

Niels Peter byder velkommen, og takker Annica for at finde alternativt sted med kort varsel, da der er så stort 

fremmøde at det kom til at knibe med pladsen på ridecenteret. 

  

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent.  

Bestyrelsen forslår Andreas Duus som dirigent og han blev valgt. Andreas kan bekræfter at generalforsamlingen kan 

godkendes. 

 

2. Valg af stemmeudvalg.  

Hardy og Frank er valgt som stemmetællere. Der er 30 stemmeberettede.  

 

3. Formandens beretning.  

Niels Peter læser formandsberetningen op. Tenna spørger til logovarer. Vi fortæller, at vores nye udbyder 

Freka kan hjælpe med det meste. Maria melder fra omkring brug af logoet, da hun bruger logoet til det 

fynske dyrskue. Niels Peter forklarer at butikken tidligere ikke har fungeret optimalt og derfor har hun 

tidligere haft lov til bruge vores logo, men fremadrettet skal Freka-løsningen bruges. Svend spørger til 

økonomien for kåringen 2016 på Fyn. Julie forklarer, at prisen ligger på niveau med tidligere års kåringer. 

Svend har et tilbud fra Revsø rideklub på 1000 kr. pr. dag. Niels Peter forklarer, at HADK også har modtaget 

og vurderet tilbuddet, men at vi også tidligere har valgt at samarbejde med HS. Lillian forklarer, grunden til 

vi valgte at fejre jubilæum på Vilhelmsborg, og den dermed blev dyrene end normale kåringer. Niels Peter 

gennemgår de stemmeberettede. 

4. Udvalgsberetninger.  

Solvej læser beretningen for dyrskueudvalget op, som nu er nedlagt pga. mgl. tilslutning. 

 

5. Regnskabsaflæggelse.  

Julie forklarer, hvad vi har brugt pengene til ifbm. jubilæet. Grunden til, underskud er udestående fra 2014. 

2015 var et usædvanligt år og derfor er der ikke taget udgangspunkt i 2015, i 2016 regnskabet. Marlene 

spørger til, hvorfor der ikke er budget over udgifter. Helge spørger til SEGES og hvad det dækker. Niels 

Peter forklarer, hvad vi får for pengene for vort medlemskab af SEGES, og at hvis man ikke er medlem stiger 

priserne. Niels Peter forklarer mange faktorer spiller ind på budget. 

6. Godkendelse af revideret regnskab.  

Regnskabet er godkendt 

 

7. Fastsættelse af kontingent.  

Niels Peter forslår at fastholde kontingentet. Marlene synes, vi skal hæve familie kontingentet med 50 kr. 

Ann forslår at give rabat til dem der er medlem flere år i træk. Der vil dog give et stort 

administrationsarbejde. Helge forslår, at fastholde kontingentet og hæve prisen på kåringer, samt at kigge 

på, hvad det koster at have en hest til med til kåring. Vi fastholder kontingentet. 

 



8. Behandling af indkomne forslag.  

Forslag 1: vedtaget 

Forslag 2: vedtaget 

Svend spørger til forslaget og Niels Peter forklare at det vil være Maks 600 kr. Vi forklare det er 

omkostningerne på hvad det betyder og kun at det kan, ikke nødvendigvis. Ann spørger til et eksempel og 

Julie forklarer et eksempel.  

Forslag 3: vedtaget 

Bestyrelsen forklarer at vi bruger mange penge på transport og derfor skal benzinpengene stadigvæk være 

muligt. 

Forslag 4: vedtaget 

Niels Peter forklarer, at køre til Tyskland og får bedækket får man logo i passet og det vil vi have i Danmark 

også. Tenna spørger indtil det. 

Forslag 5: vedtaget 

Forslag 6: vedtaget 

Bestyrelsen forklarer. 

Forslag 7: vedtaget. 

Forslaget 8: vedtaget 

Forslag 9: afvist 

Solvej forklarer forslaget om tankerne bag. Dog er der tvivl om betydningen for avlen. 

Forslag 10: faldet 

Diskussion om frygten for at folk skal kopi og lave forslag i andres navn 

Forslag 11: Falder 

Helge motiverer hans forslag. Lillian og Michael forklare at det ikke altid er nemt at praktiser. Else forklarer 

synspunktet som medlem, hvorfor hun er her. 

Forslag 12: trukket af Lillian 

Lillian motiverer hendes forslag. Ann spørger til at præmier dem der har været med i længere tid. Julie har 

nulstillet alle medlemmer i 2015, da vi hidtil ikke har haft et medlemskartotek. Dvs. Alle medlemmer 

registreres som første indmelding i jubilæumsåret, og det dermed bliver muligt at markere medlems- 

julilærer. Tenna spørger til muligheden for at gøre det mere attraktivt at være medlem. Helge påpeger, vi 

skal passe på at gøre det trælst for dem der vil kåre/avle.  



 

Forslag 14: vedtaget 

Lillian motiverer forslaget. 

Forslag 13: vedtaget 

Lillian motiverer forslaget. 

9. Valg til bestyrelse. 

Helge modtager genvalg – valgt 

Solvej modtager genvalg – valgt 

Susanne modtager ikke valg 

Michael er valgt 

Rene træder ind for Jesper i 1 år.  

 

10. Valg af 2 suppleanter.  

Jens og Hardy er valgt 

 

11. Valg af revisor og revisor suppleant.  

Emil er valgt 

Ann er valgt som suppleant. 

 

12. Valg til kåringskommission.  

Jørgen Finderup og Karen Dam er på valg og begge er genvalgt. 

 

13. Valg til udvalg.  

Der bliver snakket om at lave et championatsudvalg. Sandra, Julie og Solvej er valgt. 

 

14. Eventuelt. 

Ann spørger til rideprøven for elitehopper og krav til dommer. Krav er uddannet DRF dommer. Pia spørger 

til dommere til kåringen 2016. Niels Peter og Svend forklarer at kraverne til dommerne skærpes.  

Ann fortæller at hun er skuffet over en skadet hest kan vinde kåringen. Niels Peter forklarer, vi ikke har 

noget at sige eller gøre, det er dommernes beslutninger. Svend forklarer der var dyrlæge indover den 

skadede hoppe. Svend spørger til kåringsdagen, hvilken dag det er. Niels Peter forklarer, at vi forsøger at få 

dagen/kåringen til at hænge sammen. Lillian påpeger at dommerne bruger mere tid på at bedømme 

hestene end tidligere.  



Marlene synes bestyrelsen skal have en hånd. 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

 

 

 

Solvej Lemming 


